ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดารงตาแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
..............................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จะ
ดาเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในตาแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดารง
ตาแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา
อาศัยอานาจตามข้อ 5 และข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 29
ธันวาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในประเภททั่วไปให้
ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
- ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
เลขที่ตาแหน่ง 25-3-01-3101-001 จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
2.1 เป็นพนักงานส่วนตาบล ซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และหรือตาแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่
น้อยกว่า 2 ปี
2.2 มีคุณสมบัติการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่ ก.อบต.กาหนด (ภาคผนวก ก)
2.3 รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า 15,060 บาท ณ วันที่ สมัคร
3. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัคร (ภาคผนวกข) พร้อมเอกสารต่างๆ
ที่ต้องใช้ในการสมัครตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้วกาหนด ด้วยตนเองได้ที่สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึง
7 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
054-718654-5 หรือดูได้ที่เว็บไซด์ www.ckpknanlocal.com

/4.เอกสารและหลักฐาน...

-24. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อม
หลักฐานต่างๆ ซึ่งผู้สมัครต้องรองสาเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
4.1 ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลาง
พญาแก้วกาหนด (ภาคผนวก ข)
4.2 รูปถ่ายชุดปฏิบัติราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ) จานวน 3 รูป โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล ไว้หลังรูปถ่ายทุกใบด้วยตนเอง
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบล ทุกแผ่น จานวน 1 ชุด
4.5 สาเนาวุฒิการศึกษา เพื่อแสดงคุณวุฒิซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัครสอบ
คัดเลือก จานวน 1 ชุด
4.6 หนังสือรับรองจากต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกฯ (ภาคผนวก ค)
4.7 แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาคผนวก ง)
4.8 ใบรับรองแพทย์ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวัน
สมัคร จานวน 1 ฉบับ
4.9 หลักฐานอื่น ๆเช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลฯ (ถ้ามี)
5. ค่าธรรมเนียนในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบคัดเลือก ตาแหน่งละ 200 บาท (เมื่อ
ยื่นสมัครสอบคัดเลือกแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
6. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (รายละเอียดตาม ภาคผนวก จ)
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กาหนดคะแนนรวม 300 คะแนน แยกรายละเอียดดังนี้
6.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยวิธสี อบข้อเขียนแบบปรนัย 100 ข้อ
6.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยวิธสี อบข้อเขียนแบบปรนัย 100 ข้อ
6.3 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยวิธสี อบสัมภาษณ์
7. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือก และผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และจะต้องกรอกรายการใน
ใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจาก
/ผู้สมัครสอบ.....

-3ผู้สมัครสอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว อาจไม่รับสมัครสอบคัดเลือก และหาก
ภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้น
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือกในวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลาง
พญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน หรือดูได้ที่เว็บไซด์ www.ckpknanlocal.com
9. วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ในวันที่11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน หรือดูได้ที่เว็บไซด์ www.ckpknanlocal.com
10. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ตามที่
คณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานผลการสอบคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
11. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จานวน 2
เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับที่ 1
ภายใน 30 วัน นับจากประกาศผลการสอบคัดเลือก และเมื่อได้บรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจานวนอัตรา
ว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสารองให้ยกเลิก
12. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเฉพาะตาแหน่งว่างที่องค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงกลางพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จากบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดน่านแล้ว
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายสามารถ ขอดเตชะ)
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ ว

